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n Aquest pròxim cap de setmana,
elClub NatacióBarcelona iel Gim-
nàstic de Tarragona disputaren,
després d'unes brillants trajectò-
ries en les fases de classificació,
les fases finals de les seves respec-
tives categories. En Divisió
d'Honor, els del club de l'Escullera
hauran de viatjar a la localitat
val·lisoletana d'Íscar, amb el pro-
pòsit de defensar el títol aconse-
guit en la temporada anterior en
paleta amb pilota de cuir.

L'equip cenebista, acompanyat
per directius i aficionats, tindrà
en la seva expedició Paco Díaz en
les funcions d'entrenador, a la se-
va parella estel·lar formada per
Carles Sanz i Emiliano Skufca i a
Ivan Calbó com a suplent de luxe.

E l s b a r c e l o n i n s h a u r a n
d'enfrontar-se en semifinals al
duo del Club Lagun Artea de Bis-
caia format pels germans Vega,
mentre l'altrasemifinal la disputa-
ran la parella del club local Portes
Bamar formada per Luis Ortega i
Jorge Domínguez i la parella del
Club Larraina de Pamplona com-

posta per Javier Gorospe i Patxi
Mendiburu.

En segona categoria la fase final
es disputarà a la ciutat de Barcelo-
na, en un esdeveniment que,
sol·licitat pel Club Gimnàstic de
Tarragona, organitzarà la Federa-
ció Catalana de Pilota.

La final, a la Vall d'Hebron
Els partits tindran lloc al Complex
Municipal de la Vall d'Hebron, i
les semifinals seran les següents:
el club Deportivo Amaya de Pam-
plona que comptarà amb Sanz i
San Miguel en paleta cuir i Er-
buru IV i Erburu V en pala curta
jugarà el seu encreuament contra
el Club Pilota Lleonès, que es pre-
sentarà amb Carvajal i Ugidos en
paleta cuir i Rodríguez i Amilibia
en pala curta; mentre la segona
semifinal enfrontarà els locals del
Club Gimnàstic amb Laguarda i
Carcassona en paleta cuir i Jordi
Garcíai Xavi Muniaín enpala cur-
ta, enfront de l'equip de la Univer-
sidad Politécnica de Navarra, que
tindrà en Vidondo i Lizarraga la

seva parellade paleta cuir ia Iriar-
te i Beloqui la de pala curta.

Tot està preparat a la Vall d'He-
bron, i el dissabte dia 29, a partir
de les 10.00 hores, començarà
l'espectacle. El col·legi de jutges

de Catalunya, amb el vistiplau del
comitè nacional ha designat els
àrbitres Antonio Machado, Ju-
dith Campoy i Enric Muñoz per
dirigir els 10 partits de competició
que es disputaran �
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CNB i Nàstic es juguen la temporada

Ferran Brugada,
subcampió estatal
juvenil

n La selecció catalana sub-19 va
disputar, el darrer cap de setma-
na, la Copa del Món Júnior a la
localitat holandesa de Leeuwar-
den (Holanda), on es va classificar
en setena posició. Cal destacar
que a banda del resultat, força po-
sitiu,el combinat catalàestava for-
mat per jugadors molts joves i
l'objectiu de la seva participació
era augmentar el seu nivell i do-
nar suport la seva progressió. Ho-
landa i Bèlgica van tornar a domi-
nar aquesta competició, amb vic-
tòria final per als locals.

En laprimera fasede lacompeti-
ció Catalunya es va enfrontar a
Bèlgica, Xina Taipei, Alemanya i
Portugal. Els dos primers con-
junts van ser molt superiors als
catalans que en cap moment els
van poder plantar cara (18 a 3 con-

tra els belgues i 1 a 9 contra xi-
nesos). Contra Alemanya, els
errors catalans i el fet de comen-
çar el partit per darrere al marca-
dor va marcar el partit que final-
ment es van endur els alemanys
per un clar 4 a 8. Després es van
enfrontar contra Portugal, que
l'any passat va derrotar en la da-
rrera jornada i amb el gol d'or els
catalans. En aquesta ocasió, en el
darrer minut, una cistella de Laia

Rosa, permetia als catalans empa-
tar a 8, ser quarts i superar a la
classificació del grup 2 els portu-
guesos.

Victòria contra Hongria
L'encreuament de la segona fase
seria contra el 3r classificat del
grup 1, la potent Anglaterra. Els
anglesos van ser millors i van im-
pedir que els catalans poguessin
moure amb facilitat la pilota tant

en atac com en defensa. El resultat
final de 9 a 1 deixa palesa la dife-
rència entre els dos equips. Final-
ment i amb l'objectiu d'obtenir el
7è lloc final calia guanyar Hon-
gria. Els catalans van fer el seu
millor korfbal en el darrer partit
del torneig i tot i no marxar a més
dedos puntsde distància al marca-
dor van controlar el joc durant tot
el partit. Finalment l'equip dirigit
per Luis Rosa i Dani Vidaña es va
adjudicar la victòria per 5 a 6.

Per la seva part, les categories
depromoció del korfbalcatalà con-
tinuen amb la seva programació i
un cop s'ha tancat la participació
de la sub-19 al Mundial, ara serà la
selecció sub-16 que participarà en
campionats de nivell internacio-
nal. Catalunya participarà en la
Youth Talent World Cup, que se
celebrarà també a Holanda, a la
població de Schijndel els dies 5-6
d'abril. Els entrenadors d'aquest
combinat són Sergio Mayorgas i
Jonathan Malo �
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n El Campionat d'Espanya juvenil, que
s'ha disputat aquests dies de Setmana
Santa a la localitat de Punta Humbría,
a Jaén, no ha estat tan positiu com ho
va ser el campionat infantil, disputat
uns dies abans. A la prova juvenil per
equips, cal destacar la tercera plaça
obtinguda per Falcons Sabadell A, en
nois, i la quarta del CTT Bàscara, en
noies. L'esquadra masculina de
Sabadell, integrada per Ferran
Brugada, Max Ugarte, Carlos Alaez,
Sergi Martínez i Carlos Carulla, van
quedar primers de grup, empatats
amb el CTT Borges, però amb la
mitjana favorable. Ja en semifinals, el
Falcons va haver de cedir per 3-1
davant del Cajasur Priego A. El CTT
Bàscara, que estava format per Marta
Alech i Eulàlia Santilari, va quedar
quart després de perdre primer, a
semifinals, davant del Cajasur de
Priego i, després, davant de l'Avilés
TM. Pel que fa a la competició
individual, Ferran Brugada va
adjudicar-se el subcampionat estatal,
només va caure en la final davant
d'Álvaro Robles (Cajasur Priego). En
noies, Eulàlia Santilari va quedar
tercera, doncs va de cedir en el partit
amb Patricia Fernández (Cajamar).
Tant Robles com Fernández van ser els
campions de la competició. En el cas
de Patricia Fernández cal recordar que
la jugadora s'havia proclamat dies
abans campiona d'Espanya infantil.
Per equips, Caja Granada, en nois, i
Cajasur, en noies, van proclamar-se
campions d'Espanya �
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La selecció sub-19 es classifica 7a en el Mundial


